
Datový list

Tiskárna HP Officejet Pro 6230
ePrinter
Vystupte z davu díky firemnímu tisku za dostupnou cenu.

Tiskněte profesionální barevné
dokumenty a poutavé
marketingové materiály s náklady
na stránku až o 50 % nižšími než u
laserových tiskáren.1 Tato tiskárna
ePrinter přináší vysokou
produktivitu a nabízí mobilní tisk,
které udrží vaši firmu v chodu, ať
jste v práci, doma nebo na cestách.2

Rychlost tisku: Až 18 str./min černobíle podle ISO
(A4); Až 10 str./min barevně podle ISO (A4)
Manipulace s papírem: Automatický oboustranný
tisk
Provozní zátěž: Až 15 000 stran (A4)
RMPV: 200 až 800 stran

Tiskněte v profesionálních barvách levněji než s laserovými tiskárnami.1

● Každá stránka bude vypadat profesionálně při použití originálních pigmentových inkoustů HP, které
produkují trvanlivé výtisky v živých barvách.3

● Spolehněte se na vyšší užitnou hodnotu pro častý tisk s originálními samostatnými inkoustovými
kazetami HP s vysokou výtěžností.4

● Zvyšte produktivitu s rychlostmi tisku až 18 str./min černobíle a 10 str./min barevně.5

● Ušetřete až 50 % nákladů na papír s funkcí automatického oboustranného tisku dokumentů a
bezokrajových barevných brožur.

Tiskněte dle potřeby.
● Tiskněte bezdrátově ze svého smartphonu, tabletu a notebooku – bez směrovače nebo přístupu k
místní síti.6

● Tiskněte dokumenty, fotografie a další, když jste na cestách – prakticky odkudkoli díky službě HP
ePrint.7

● Snadné připojení k místní síti a k internetu – bezdrátově nebo pomocí portu Ethernet 10/100.8

● Zvyšte svou produktivitu s bezplatnou mobilní aplikací HP All-in-One Printer Remote pro mobilní
skenování ve vysoké kvalitě.9

Pracujte chytřeji a snadněji.
● Se zásobníkem na 225 listů papíru není třeba tak často doplňovat papír a je možné snadno
zpracovávat velké tiskové úlohy.

● Spolehněte se na tiskárnu s měsíční provozní zátěží až 15 000 stran – skvělá volba pro
bezproblémový barevný tisk.

● Záruka kvality. K dosažení rychleschnoucích výsledků, které odolají blednutí po celá desetiletí,
společnost HP doporučuje používat papír ColorLok®.3

Šetřete zdroje bez kompromisů v oblasti výkonu.
● Až o 50 % nižší spotřeba energie než u většiny multifunkčních barevných laserových tiskáren.10

● Spotřebujte až o 80 %méně spotřebních materiálů a obalů (měřeno podle hmotnosti) ve srovnání
s laserovými tiskárnami.11

● Pomozte snížit náklady na energii. Tato tiskárna ePrinter se automaticky vypne, když není
používána.12

● Snižte svůj dopad na životní prostředí – snadno a bezplatně recyklujte originální inkoustové kazety
HP.13



Tiskárna HP Officejet Pro 6230 ePrinter

Technická specifikace
Funkce Tisk

Rychlost tisku Standardní kancelářský režim (černobíle) Až 29 str./min; Standardní kancelářský
režim (barevně) Až 24 str./min
první stránka: Již za 14 s černobíle (A4, připraveno); Již za 17 s barevně (A4,
připraveno)
Po vytištění první strany. Podrobnosti naleznete na stránce
http://www.hp.com/go/inkjetprinter. Rychlost tisku se může měnit v závislosti na
typu výstupu.

Rozlišení tisku Až 600 x 1 200 dpi Černá; Až 600 x 1 200 dpi barevně

Tisková technologie Termální inkoustový tisk HP

Oblast tisku Okraje tisku: Horní: 2,9 mm; Dolní: 2,9 mm; Levý: 2,9 mm; Pravý: 2,9 mm

Tiskové jazyky HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Možnosti tisku Tisk bez okrajů: Ano (až 210 x 297 mm); Podpora přímého tisku: Žádné

Číslo tiskových kazet 4 (černá, azurová, purpurová, žlutá)

Možnost mobilního tisku HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria

Měsíční kapacita tisku Až 15 000 stran (A4); Doporučený počet stran za měsíc: 200 až 800

Automatické čidlo papíru Ne

Rychlost procesoru 500 MHz

Monitor Tlačítka (Napájení, Storno, Obnovit, Informace, Bezdrátový, Wi-fi Direct, ePrint,
Velikost média), LED kontrolky (Barva inkoustu pro černou, Purpurová, Azurová,
Žlutá, Obnovit, Bezdrátový, Wi-fi Direct, ePrint, Velikost média)

Podpora bezdrátového připojení Ano, integrované rozhraní Wi-Fi 802.11b/g/n

Možnosti připojení Standardní: 1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 port Ethernet; Wi-Fi 802.11b/g/n

paměť Standardní: 256 MB; Maximální: 128 MB paměti DDR3, 2 kB paměti EEPROM, 128
MB paměti SPI Flash

Typy médií Běžný papír, papír HP Photo Paper, papír HP Matte Brochure nebo Professional
Paper, papír HP Matte Presentation Paper, papír HP Glossy Brochure nebo
Professional Paper, další fotografické inkoustové papíry, další matné inkoustové
papíry, další lesklé inkoustové papíry, inkoustová pohlednice Hagaki, fotografická
pohlednice Hagaki, silný běžný papír

Velikosti médií A4, A5, A6, B5(JIS), kartotéční lístek A4, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, obálka C5, obálka
C6, obálka DL; Vlastní: 101,6 x 127 mm až 215 x 355 mm (jednostranně); 101,6 x
140 mm až 215 x 309 mm (automaticky oboustranně)

Manipulace s médii Standard vstupu: Vstupní zásobník na 225 listů; Až 60 listů fotografický papír; Max.
počet obálek: Až 15 obálek
Standard výstupu: Výstupní zásobník na 60 listůMaximální: Až 60 listů
Duplexní tisk: Automatický (standardní)

Inteligentní softwarové funkce tiskárny Orientace: na výšku/na šířku; Tisk na obě strany: žádný/překlápět po
délce/překlápět po šířce; Počet stránek na list: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (tj. tisk více stránek
na list); Nastavení kvality: koncept/normální/nejvyšší; Barevně: černobíle/barevně;
Zkratky pro tisk; Tisk v odstínech šedi: vypnuto/odstíny šedi ve vysoké
kvalitě/pouze černý inkoust; Rozvržení stránek na list: vpravo a potom dolů/dolů a
potom vpravo/vlevo a potom dolů/dolů a potom vlevo; Tisk bez okrajů:
zapnuto/vypnuto; Technologie HP Real Life: zapnuto/vypnuto; Brožura:
žádná/brožura s levou vazbou/brožura s pravou vazbou; Stránky k vytištění:
všechny stránky/jen liché stránky/jen sudé stránky; Tisk v max. rozlišení: ne/ano;
Okraje stránky: zapnuto/vypnuto

Správa tiskárny Ne

Co je obsaženo v krabici E3E03A Tiskárna HP OfficeJet Pro 6230 ePrinter; Napájecí kabel; Zaváděcí
inkoustové kazety; Uživatelská příručka; Instalační leták

Spotřební materiál C2P19AE HP 934 Černá originální inkoustová kazeta cca 400 stran
C2P20AE HP 935 Azurová originální inkoustová kazeta cca 400 stran
C2P21AE HP 935 Purpurová originální inkoustová kazeta cca 400 stran
C2P22AE HP 935 Žlutá originální inkoustová kazeta cca 400 stran
C2P23AE HP 934 XL Černá originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností cca 1
000 stran
C2P24AE HP 935XL Azurová originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností cca
825 stran
C2P25AE HP 935XL Purpurová originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností cca
825 stran
C2P26AE HP 935XL Žlutá originální inkoustová kazeta s vysokou výtěžností cca 825
stran
F6U78AE HP 935XL Sady Office Value, 75 listů/A4/210 x 297 mm
C6818A HP Professional Glossy Inkjet Paper, 50 listů/A4/210 x 297 mm
Q6593A HP Professional Matt Inkjet Paper, 200 listů/A4/210 x 297 mm
CHP710 HP All-in-One Printing Paper, 500 listů/A4/210 x 297 mm
Informace týkající se výtěžnosti kazety v počtu stran a fotografií naleznete na
stránce http://www.hp.com/go/pageyield.

Kompatibilní operační systémy Windows 8.1 (32bitový a 64bitový), Windows 8 (32bitový a 64bitový), Windows 7
(32bitový a 64bitový), Windows Vista (32bitový a 64bitový); Mac OS X v10.6, v10.7,
v10.8 nebo v10.9; Linux (více informací naleznete na stránce
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Minimální požadavky na systém Windows: Windows 8.1, 8, 7: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor 1 GHz, 2
GB volného místa na pevném disku, Internet Explorer, mechanika CD-ROM/DVD
nebo připojení k internetu, port USB; Windows Vista: 32bitový (x86) nebo 64bitový
(x64) procesor 800 MHz, 2 GB volného místa na pevném disku, Internet Explorer,
mechanika CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB
Mac: Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion, OS X Mavericks: 1 GB volného místa na
pevném disku, připojení k internetu, port USB

Dodávaný software Software pro tiskárny HP, panel nástrojů Google, aktualizace HP, objednání spotř.
materiálu online

Hmotnost médií Doporučená gramáž médií: 60 až 105 g/m² (běžný papír); 220 až 280 g/m²
(fotografie); 75 až 90 g/m² (obálka); 163 až 200 g/m² (karta)

Rozměry tiskárny (Š x H x V) 464 x 385 x 145,5 mm

Rozměry balení (š x h x v) 508 x 194 x 449 mm

Hmotnost tiskárny 5,1 kg

Hmotnost balení 7 kg

Provozní prostředí Teplota: 5 až 40 ºC, Vlhkost: 20 až 80% RH (bez kondenzace)

ukládání informací Teplota: -40 až 60 ºC, Vlhkost: 20 až 90 % relativní vlhkost (bez kondenzace)

Akustické vlastnosti Zvukové emise – napájení: 6,8 B (A) (normální režim, černobílý); 6,4 B (A) (normální
režim, barevný); Emise akustického tlaku: 63 dB (A) (tisk konceptů, černobílý); 61
dB (A) (normální tisk, černobílý)

Napájení Požadavky: Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Spotřeba: 24 W (maximum), 3,3 W (aktivní), 0,5 W (ručně vypnuto), 1,16 W (režim
spánku))
Napájení: Interní

Certifikáty Směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES, CISPR 22: 2008/EN
55022: 2010 třída B, EN 55024: 2010, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009,
EN 61000-3-3: 2008 (Evropa); Vyhovuje normě ENERGY STAR®

Země původu Vyrobeno v Thajsku

Záruka Standardní omezená jednoletá záruka HP na hardware. Omezená tříletá záruka HP
na hardware po registraci do 60 dnů od objednání (viz
www.hp.com/eur/mybusiness). Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na
produktu, zemi a místních zákonech.

Servis a podpora UG185E 3letá služba HP Care Pack se standardní výměnou pro jednofunkční
tiskárny
UG060E 3letá služba HP Care Pack s výměnou následující den pro jednofunkční
tiskárny
(UG185E: všechny země regionu EMEA, UG060E: pouze Rakousko, Pobaltí, Belgie,
Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království, Česká republika, Řecko,
Maďarsko, Polsko, Slovensko)

Poznámky pod čarou
1Údaje o ceně za stránku vycházejí z porovnání většiny víceprůchodových barevných laserových tiskáren v ceně do 200 EUR bez DPH, podle údajů z měsíce února 2014 na základě tržního podílu podle sdělení organizace IDC k datu Q4 2013. Údaje o ceně za stránku u
spotřebních materiálů laserových tiskáren vycházejí ze zveřejněných specifikací výrobců kazet s nejvyšší kapacitou. Náklady na stránku u tiskárny HP Officejet Pro jsou založeny na inkoustových kazetách HP 934XL/935XL, jejich přibližné tržní ceně, publikované
výtěžnosti a nepřetržitém tisku. Skutečné ceny se mohou lišit. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Viz hp.com/go/learnaboutsupplies. 2Místní tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ve stejné bezdrátové
síti nebo prostřednictvím přímého bezdrátového připojení. Výkon bezdrátové sítě je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Vzdálený tisk vyžaduje
internetové připojení k tiskárně HP připojené k internetu. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Bezdrátové širokopásmové mobilní připojení vyžaduje samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Informujte se u poskytovatele
služeb o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Podrobnosti najdete na stránce http://www.hp.com/go/mobileprinting. 3Odolnost proti blednutí je založena na prognóze papírenského průmyslu pro nekyselé papíry a originální inkousty HP; údaje o stabilitě barviva při
pokojové teplotě vycházejí z testů podobných systémů podle norem ISO 11798 a ISO 18909. Odolnost proti vodě je založena na interním testování společnosti HP pomocí papíru s logem ColorLok®. 4Na základě černé originální inkoustové kazety HP 934XL s vysokou
výtěžností a barevných inkoustových kazet HP 935XL s vysokou výtěžností. Kazety s vysokou výtěžností nejsou součástí balení; je možné je zakoupit samostatně. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Hodnota ve srovnání
s odhadovanou maloobchodní cenou a průměrnou výtěžností v počtu stran u inkoustových kazet HP 934/935 se standardní výtěžností. Skutečné ceny se mohou lišit. 5Po dokončení první sady testovacích stránek ISO. Více informací naleznete na stránce
http://www.hp.com/go/printerclaims. 6Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo do bezdrátové sítě tiskárny. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Výkon bezdrátové sítě je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti
od přístupového bodu. 7Dostupnost aplikace HP ePrint ke stažení si ověřte v oficiálním obchodě s aplikacemi pro vaše zařízení. Vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP ePrint připojené k internetu. Tiskárna vyžaduje registraci účtu ePrint. Může být vyžadována
aplikace nebo software. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Časy tisku a rychlosti připojení se mohou lišit. Bezdrátové širokopásmové mobilní připojení vyžaduje samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Informujte
se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Více informací najdete na stránce http://www.hp.com/go/mobileprinting. 8Funkce bezdrátové sítě je závislá na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Bezdrátový provoz je kompatibilní
pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. 9Mobilní zařízení vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu. Kompatibilní se zařízeními iPhone® 4 a novějšími, iPad® 4. generace, iPad mini™, iPad Air™ a iPod® 5G se systémem iOS 7 nebo novějším a
mobilními zařízeními se systémem Android 4.0.x nebo novějším. Ovládané funkce se mohou lišit na základě operačního systému mobilního zařízení. Ovládání skenování/kopírování vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ve stejné síti nebo
prostřednictvím bezdrátového přímého připojení k tiskárně. Mobilní skenování vyžaduje v zařízení fotoaparát s rozlišením 5 Mpx nebo vyšším a funkcí automatického ostření. 10Většina víceprůchodových barevných laserových tiskáren. 11Ve srovnání s většinou
víceprůchodových barevných laserových tiskáren. 12Možnosti technologie HP Auto-Off závisí na zařízení a nastaveních. 13Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP je v současné době k dispozici ve více než 50 zemích a
oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.

http://www.hp.com/cz

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a
službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za
technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

4AA5-4923CSE, 10/14

http://hp.com/go/learnaboutsupplies

